
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 

/ ENVIRONMENT AND ENERGY SECURITY IN INTERNATIONAL RELATIONS» 

  

Головною метою є підготовка фахівців в сфері міжнародних відносин з акцентом на 

екологічну та енергетичну безпеку як фактору сучасних міжнародних відносин, що 

вимагають всебічних  та міждисциплінарних знань в сфері прийняття політичних рішень по 

реалізації екологічних та енергетичних стратегій  на національному та міжнародному 

рівнях з урахуванням ризиків і загроз кліматичних змін, водного стресу, ресурсних 

конфліктів, появи нових форматів співпраці щодо вирішення екологічної та енергетичної 

проблематики, впливу екологічних факторів на сучасні економічні моделі розвитку держав 

та ведення бізнесу на принципах екологічної та соціальної відповідальності тощо. 

 

Керівник програми:  
Кандидат політичних наук, доцент - Андрущенко Світлана Вікторівна. 

 

Кваліфікація, що присвоюється:  
Освітня: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за 

спеціалізацією екологічна та енергетична безпека. 

Професійна: експерт з суспільно-політичних питань (екологічна та енергетична безпека)  

 

Профіль програми:  
Викладання здійснюватиметься англійською мовою.  

Цільова аудиторія програми – громадяни, котрі мають базову вищу освіту ОР «бакалавр» і 

«спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини», а також 

допускається прийом на навчання випускників освітнього рівня «бакалавр», здобутого за 

іншими спеціальностями, за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування «Зовнішня політика та дипломатія України». Додатковою умовою є успішне 

есе з профільної тематики і наявність трьох рекомендаційних листів від представників 

академічної спільноти. 

 

Програма є міждисциплінарною, інтегративною за своєю природою, що передбачає 

сприяння колективній роботі студентів з різних країн з метою пошуку спільних вирішень 

екологічно чутливих проблем в сучасних міжнародних відносинах.  

Програма спрямована на заохочення студентів до застосування міждисциплінарних та 

багаторівневих підходів у вирішенні екологічних та енергетичних проблем. Програма 

передбачає отримання як теоретичних знань, так і практичних навичок через різні канали 

комунікації (розмовні й письмові здібності, комунікаційні мережі), переговори, вирішення 

конфліктів та спільне прийняття рішень. 

 

Підготовка студентів здійснюється за такими спеціалізаціями: 

- Енергетична та екологічна безпека (Environment and Energy Security) 

 

Предмети курсу магістерської програми. 

Нормативні дисципліни. 
- Екологічні та енергетичні дослідження /  Environmental and enerdgy studies; 

- Глобальні екологічні проблеми / Global Environment Issues; 

- Тенденції сучасних міжнародних відносин / International Relation Trends; 

- Міжнародне екологічне співробітництво / Environmental Institutions; 

- Стратегічне планування та розвиток / Strategic Planning and Development; 

- Екологічний вимір світової економіки та міжнародної політики / Economics of the 

Environment; 



- Теорії сталості (сталого розвитку) / Sustainability: Theory; 

- Міжнародне екологічне право / International environmental Law; 

- Міжнародне енергетичне право / International enerdgy Law; 

- Екологічна політика / Environmental Politics:  Case Studies; 

- Розвиток природних ресурсів / Natural Resources Development. 

 

Дисципліни вибору студентів: 
Спеціалізація "Енергетична та екологічна безпека (Environment and Energy Security)" 

- Ресурсні конфлікти  / Resource conflicts; 

- Концепція сталого розвитку (практикум) / Course:  Concepts of Sustainable 

Development ( Practical Skills); 

- Фінанси глобального сталого розвитку / Global Sustainable Development Finance; 

- Енергетична політика / Enerdgy Politics:  Case Studies; 

- Міжнародні переговори з кліматичних змін (практикум) / Course:  Climate Change 

Negotiations (Practical Skills); 

- Міжародне енергетичне співробітництво / Enerdgy cooperation institutions. 

 

Професійні компетенції, що формуються: 
- Розуміння сучасних тенденцій міжнародних відносин, ролі і місця екологічної та 

енергетичної безпеки в них. 

- Усвідомлення значення екологічної проблематики в сучасних міжнародних 

відносинах, їх характер і взаємодію, впив на економічні моделі розвитку країн світу. 

- Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв`язки між екологічними проблемами 

та форматами взаємодії у сучасних міжнародних відносинах. 

- Здатність визначати й формувати моделі політичного управління держав та 

міждержавних акторів під впливом екологічних та енергетичних проблем 

сучасності. 

- Розуміння принципів сталого розвитку й вміння адаптувати їх до стратегій держав у 

формуванні засад внутрішньої та зовнішньої політики. 

- Усвідомлення принципів міжнародного права щодо екологічної та енергетичної 

безпеки; 

- Оволодіння міжнародною нормативно-правовою базою в сфері екологічної та 

енергетичної взаємодії та безпеки; 

- Освоєння принципів «зеленої» економіки та «зеленого» бізнесу під 

трансформаційним впливом екологічних та енергетичних чинників. 

- Усвідомлення механізмів відповідальності в міжнародній екологічній безпеці. 

- Розуміння специфіки екологічних та енергетичних проектів, оволодіння навичками 

підготовки проектних заявок та особливостей їх імплементації в сфері екологічної 

та енергетичної безпеки на міжнародному рівні. 

- Засвоєння принципів екологічної культури та освіти для формування нових 

форматів екологічної безпеки на національному та міжнародному рівнях. 

- Вміння обґрунтовано представляти переговорну позицію та виробляти переговорну 

платформу в рамках міжнародних дво- та багатосторонніх переговорних форматів, 

а також оперативно та гнучко реагувати на зміни позицій сторін з урахуванням 

наявних знань та навичок.  

 

Форма навчання:  
денна  

 

Термін навчання: 
1 рік 5 місяців 

 



СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ, КОРИСТУЮТЬСЯ 

МОЖЛИВОСТЯМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО УГОДАМИ З 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ ТА МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 

ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ 

 


